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Förord 

 

Ett stort tack vill vi rikta till de patienter som medverkade i vår studie och delade med sig av 

sina upplevelser och erfarenheter. Även ett stort tack till Mattias som har spelat in skivor 

speciellt till denna studie. Tack även till de som stöttat och uppmuntrat oss då vi behövt det 

som mest. 

 

 

 

Malin Bergmark Kudan 

 

Petra Edlund



  

  

                   

 

SAMMANFATTNING 

 

Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann analys och 

behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem. De fyra 

ledorden för palliativ vård är helhet, närhet, kunskap och empati. Vanliga förekommande 

symtom för patienter i palliativ vård är ångest, fatigue, smärta och illamående. Edmont 

Symtom Assesment Scale (ESAS) är ett tio skaligt symtomskattningsinstrument för de mest 

förekommande symtom för patienter i den palliativa vården. Brytpunkten för symtom som 

överstiger fyra på ESAS-skalan klassificeras som måttliga/svåra och mindre än fyra som 

inga/lite. Mindfulness är en uråldrig meditationsmetod som har i flera studier visat på ökad 

livskvalitet, minskad stress och ångest för patienter med olika cancerdiagnoser. Mindfulness 

som metod kräver kontinuerlig träning för att bättre kunna möta källor till stress och yttre 

tryck i livet.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka ett sjudagars mindfulnessprograms inverkan på 

symtom och upplevelser hos patienter med cancersjukdom i ett palliativt skede.  

 

Metoden som använts var en fallstudie med fler-falls design för att pröva 

mindfulnessprogrammet. Efter programmets slut har författarna undersökt fyra informanters 

upplevelser med intervjuer. För analysen av intervjuernas data valdes en kvalitativ 

innehållsanalys med induktiv ansats. Informanterna (n=6) har även fått skattat sina symtom 

med hjälp av ESAS före och efter mindfulnessprogrammet. 

 

I resultatet framträdde tre kategorier; Upplevelsen av mindfulnessprogrammet, Lindring av 

symtombörda och Mindfulness som egenvård. Upplevelsen av att få slappna av och bli lugn 

var den största effekten utav mindfulnessprogrammet som beskrevs av tre informanter. 

Samtliga informanter var positiva till fortsatt mindfulnessträning. Samtliga informanter 

skattade även sina symtom lägre med hjälp av ESAS efter avslutat mindfulnessprogram. 

 

Studien visade att mindfulnessprogrammet hjälpte informanterna att slappna av. Deras 

upplevelse av besvärande symtom minskade också. Resultatet visade även på god vilja hos 

informanterna att fortsätta med mindfulnessträning på egen hand. Genom stöd och 

introduktion kan sjuksköterskan lära patienten att träna mindfulness självständigt genom att 

uppmuntra till egenvård. 

 

Nyckelord: palliativ vård, mindfulness, cancersjukdom, upplevelse, symtom.



  

  

                   

 

ABSTRACT 

 

Palliative care prevents and relieves suffering through early detection, assessment and 

treatment of pain and other physical, psychosocial and spiritual problems. The four guiding 

principles of palliative care is holistic, closeness, empathy and knowledge. Frequently 

occurring symptoms for patients in palliative care are anxiety, fatigue, pain and nausea. 

Edmont Symtom Assesment Scale (ESAS) is a ten-scale symptom assessment tools for the 

most common symptoms for patients in palliative care. The breaking point for symptoms 

exceeding four on ESAS is classified as moderate/severe and four or under is classifies as 

little. Mindfulness is an ancient meditation practice that has in several studies been revealed 

an increased quality of life, reduced stress and anxiety for patients with different cancer 

diagnoses. Mindfulness sa a metod requires continuous training to better meet the sources of 

stress and external pressures of life. 

 

The aim of this study was to examine a seven days mindfulness programs effect on symptoms 

and experiences in patients with cancer in palliative care. 

 

The method that the authors have used were a case study with several falls design to test the 

mindfulnessprogram. After the end of the program, the authors analysed four informants 

experience with interviews. For the analysis of interview data was used a qualitative content 

analysis with inductive approach. Informants (n=6) also estimated their symptoms using 

ESAS before and after the mindfulnessprogram.  

 

The result appeared into three categories; The experience of the mindfulnessprogram, Relief 

of symptoms and Mindfulness as self-care. The study revealed that several of infomants that 

the experience of getting to relax and become calm was the biggest effect of the 

mindfulnesprogram. Most informants were positive of continuing mindfulness training. All 

informants estimated their symptoms lower using ESAS after completed the 

mindfulnessprogram. 

 

The result of the study showed that the mindfulnessprogram helped the infomants to relax. 

The program also decreased the experience of troublesome symtoms. Through support and 

introduction nurses can teach the patient to practice mindfulness on their own through self 

care.   

 

Keywords: palliative care, mindfulness, cancer, experience, symptoms  
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INLEDNING 

 

Inom den palliativa vården möter vi dagligen människor med olika besvärliga symtom 

relaterat till cancersjukdom eller annan kronisk sjukdom. En del människor upplevs att 

med lätthet kunna acceptera nuet och släppa taget kring vetskapen om obotlig sjukdom och 

begränsad tid kvar i livet. Andra brottas dagligen med oro och tankar kring den 

existentiella situation han eller hon befinner sig i. Det upplevs som att vissa är mera redo 

att lämna livet än andra. En patient uttryckte en gång att liknelsen till att vara döende är 

som att titta in i solen, man orkar bara en kort stund sen är man tvungen att titta bort. Tänk 

vad viktigt just det ögonblicket då kan vara, den lilla stunden som man orkar möta det som 

komma skall.  

… I vårt dagliga möte med patienter, möter vi också unga människor i livets slut….. Sinnet 

hos dessa yngre patienter verkar vara styrt av känslorna. Många utav dem har familj och 

barn. Ofta tas känslor av oro upp över hur barnen kommer att få det. Ångest över att inte 

längre ha kontroll, inte kunna styra vardagen. Läkemedlen ger biverkningar såsom trötthet 

och dåsighet. Mera ångest för att inte orka umgås med familjen den sista tiden och ett 

beroende till vårdpersonalen skapas. Samtalen och närvaron är lindrande i stunden men 

inte på lång sikt. Tänk om vi kunde erbjuda något annat som hjälp till patienten, ett verktyg 

som patienten själv kan ta till hjälp när känslorna blir alltför betungande. Flertalet 

deltagare med metastaserad bröstcancer rapporterade, i en nyligt publicerad artikel, 

minskad ångest och att de lättare kunde acceptera det som händer i livet efter att de 

genomfört ett mindfulnessprogram. Vidare rapporterades även förbättrad livskvalitet och 

en bättre förmåga att hantera deras liv och relationer (Eyles et al., 2015).

BAKGRUND 

 

Palliativ vård 

 

Enligt (World Health Organization [WHO], 2002) är definitionen av palliativ vård denna: 

 

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå 

vid livshotande sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom 

tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av smärta och andra fysiska, 

psykosociala och existentiella problem [WHO, 2002]. 

 

Ordet palliativ kommer från det latinska ordet pallium och betyder kappa eller mantel 

(Johnston, 2005). Socialstyrelsen (2013) skriver i Nationellt kunskapsstöd för god palliativ 

vård i livets slutskede att palliativ vård ska finnas för alla, oavsett ålder och diagnos. Palliativ 

vård innebär ett palliativt förhållningssätt där patientens välbefinnande och värdighet ska 

beaktas ur en helhetssyn för att möjliggöra bästa livskvalitet. Idag omfattas den palliativa 

vården av fler diagnoser än enbart cancer. Patienter med kronisk sjukdom är en stor målgrupp. 

Det är av stor vikt att personal inom vård- och omsorg bemöter alla patienter inom palliativ 

vård utifrån enskild patients individuella behov (Socialstyrelsen, 2013). Regionala 

cancercentrum i samverkan [RCC] (2012) beskriver att palliativ vård utgår ifrån en palliativ 

värdegrund. Värdegrunden innefattar fyra ledord för vad som är viktigt för patientens utsatta 

livssituation av obotlig sjukdom. De fyra ledorden helhet, närhet, kunskap och empati skall 
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främja bästa möjliga livskvalitet, lindra symptom och ge existentiellt stöd i livets slutskede. 

Närhet står för det behov av stöd till patient och närstående som kan tänkas behövas i livets 

slutskede, Helhet sammanfattar de fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov utifrån 

alla människors rätt till att behandlas och bemötas värdigt. Här spelar teamets olika roller och 

kompetenser in för att kunna tillgodose dessa. Kunskap står för att teamet ska vara 

uppdaterade med senaste forskning och ha möjlighet till bästa möjliga utbildning inom dessa 

yrkesområden. Empati innebär ett personligt engagemang utifrån ett professionellt 

förhållningsätt kring de komplext svåra situationer en patient inom palliativ vård står inför 

[RCC, 2012] 

 

Allmän och specialiserad palliativ vård 

Den allmänna palliativa vården kan bedrivas inom olika vårdformer som till exempel 

akutsjukhus och vård- och omsorgsboenden. Denna vård kan tillgodoses av personal med 

grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. Den specialiserade palliativa vården 

ges på en specialiserad palliativ verksamhet eller en verksamhet som bedriver allmän palliativ 

vård och har stöd från ett palliativt konsultteam. Patienterna som vårdas inom den 

specialiserade palliativa vården har komplexa symtom eller en livssituation som medför 

särskilda behov. Personalen i dessa verksamheter består av ett multiprofessionellt team med 

särskild kunskap och kompetens inom palliativ vård [RCC, 2012]. 

 

Teamet i palliativ vård 

I arbetet med den palliativa vården möts personal inom hälso- och sjukvård dagligen av 

mänskligt lidande och död. Patienter som vårdas i denna typ av vård har ofta svårbehandlade 

symtom och brottas många gånger med svåra existentiella frågor (Johansson, 2013). Då 

palliativ vård betonar ett helhetsperspektiv, som utöver den fysiska dimensionen även beaktar 

psykiska, sociala och existentiella dimensioner krävs ett teamarbete tillsammans med olika 

yrkeskategorier för att kunna tillgodose patientens komplexa behov. Ett team bestå av 

sjuksköterska, läkare, kurator eller socionom med psykosocial kompetens, arbetsterapeut, 

sjukgymnast och då det behövs kunna kontakta dietist, diakon eller präst (Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård, 2012). Willman (2013) menar att kärnkompetenser är 

nödvändiga för alla professioner. De sex kärnkompetenserna som bör finnas hos teamets alla 

medlemmar är: samverkan i team, personcentrerad vård, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. [RCC, 2012] menar att 

då den palliativa vårdens målgrupp ökar med flertalet diagnoser är samarbetet med 

specialister inom hjärtsjukvård, smärta, onkologi, psykiatri och kirurgi absolut nödvändigt. 

För ett team krävs att samtliga medlemmar arbetar mot ett gemensamt mål och att varje 

medlem i teamet är medveten om sin roll. Kompetens inom symtomlindring, kommunikation, 

teamarbete och närståendestöd bör finnas i teamet. Om teamet är välfungerande 

uppmärksammas förändringar i patientens tillstånd snabbt och vägledning ges till den svårt 

sjuke och dennes närstående [RCC, 2012]. God och öppen kommunikation med ett palliativt 

team, tillgodose information till patienten och närståendes delaktighet fortlöpande i vården är 

nyckelkomponenter för att tillgodose bästa möjliga stöd och vård genom de olika palliativa 

stadierna en patient med cancer genomgår (Reid & McCormack, 2005).  

 

Specialistsjuksköterskans roll i palliativ vård 

Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområde är att identifiera, uppmärksamma och åtgärda 

patientens omvårdnadsbehov och bidra till ett gott flöde i omvårdnadsprocessen. I 

verksamheten är specialistsjuksköterskans uppgift att tillföra ny kunskap och driva kvalitets 

och förbättringsarbeten inom omvårdnad. I det professionella mötet med patient och 

närstående ska hen ha en framstående roll i omvårdnadsarbetet. För specialistsjuksköterskan 
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innebär det ett ansvar att inkludera närstående och familj och lyfta dessa på ett personcentrerat 

sätt i teamet. Att arbeta personcentrerat är en kvalificerad uppgift som för sjuksköterskan 

kräver specialkompetens (Willman, 2013). Specialistsjuksköterskan ska stödja en 

samspelande och kommunicerande roll i teamet (Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013). 

Hommel et al. (2013) menar att specialistsjuksköterskans roll i ett team innebär att arbeta i 

enlighet med fastställda rutiner, regler och ekonomiska mål för verksamheten och följa upp 

dessa. Desto fler sjuksköterskor med hög kompetens har visat resultat i lägre dödlighet, lägre 

kostnader och färre vårddagar. Hälso- och sjukvårdspersonals bemötande och vårdens kvalitet 

överlag är faktorer som i utredande undersökningar visat på god tillfredställelse bland 

patienter med bröstcancer (Hommel et al, 2013).  

 

Patienter med cancersjukdom i den palliativa vården 

Då en person drabbas av en cancersjukdom kan vården antingen vara kurativ eller palliativ. 

Vid kurativ vård är bot möjlig och vid palliativ vård är bot inte längre möjligt. Palliativ vård 

avser all vård där bot inte är möjlig alltså inte bara vård i livets slutskede. Den största 

patientgrupp som vårdas på specialiserade palliativa vårdenheter är patienter med 

cancersjukdom (Svenska palliativregistret, 2015b). Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 

sjukdomar och könsfördelningen är relativ jämn mellan män och kvinnor. Prostatacancer är 

den vanligaste cancerformen hos män och bröstcancer är den vanligaste hos kvinnor. Varje år 

dör cirka 19000 personer av cancer i Sverige (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Symtom i palliativ vård  

Oechsle, Goerth, Bokemeyer och Mehnert (2012) fann i sin studie att patienter i palliativ vård 

upplevde att ångest, fatigue, trötthet och sorg var vanligt förekommande symtom. Maree och 

Wright (2008) beskriver dessutom att smärta, förstoppning, illamående är vanligt 

förekommande symtom hos patienter med cancersjukdom i palliativ fas. Hamling (2011) 

menar att illamående och kräkningar kan orsaka lidande, oro och nedsatt livskvalitet hos 

patienten (Hamling, 2011). För en person med en obotlig sjukdom kan nya och förvärrade 

symtom tolkas som att sjukdomen blir värre och väcka oro. Symtom av sjukdom kan 

uppkomma av olika orsaker, dessa påverkar ofta livet och livskvaliteten negativt (Karlsson, 

2013). Då symtomen blir värre kan oro uppstå och hoppet försvagas. Att pendla mellan hopp 

och förtvivlan kan upplevas som en ständig påminnelse om sin sjukdom (Benzein, Saveman 

& Norberg, 2005). Smärta beskrivs som det främst förekommande symtomet (Maree & 

Wright, 2008). Då cancern har spridit sig räknar man med att ungefär 70 procent har problem 

med smärta. Patientens ångest och otrygghet kan öka då smärtbehandlingen är otillräcklig 

(Strang, 2012). Det finns ett tydligt samband med ångest och nedstämdhet (Teunissen & 

Haes, 2007). Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar, en av dessa hörnstenar är 

symtomkontroll. Symtom kan vara av både fysisk, psykisk och existentiell sort 

(Socialstyrelsen, 2006). Hospicefilosofins grundare Cicely Saunders myntade begreppet ”total 

pain”. Hon ville med detta begrepp beskriva relation mellan fysiskt och psykiskt lidande, hur 

de påverkar varandra. Begreppet ”total pain” inkluderar fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella symtom. Hon ansåg att smärta skulle förstås utifrån att den innehöll dessa fyra 

komponenter (Clark, 2007; Satija, Singh, Kashyap och Bhatnagar, 2014). Reid och 

McCormack (2005) menar att symtomkontroll är en grundläggande aspekt av palliativ vård 

och att det ska ses som det primära terapeutiska målet och syfta till ett subjektivt 

välbefinnande.  
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Behandling av symtom 

Socialstyrelsen (2013) skriver att i slutet av livet kan patienten drabbas av flera symtom som 

upplevs besvärande. Vidare skriver de att noggrann analys och behandling av de uppkomna 

symtomen är viktiga att eftersträva. De rekommenderar förutom läkemedelsbehandling även 

alternativ behandling för upplevda symtom hos patienten. Cronfalk (2013) menar att mjuk 

massage kan vara ett komplement i den palliativa vården. Detta har visat på flera positiva 

effekter såsom symtomlindring vid ångest, illamående och smärta men även för ett ökat 

välbefinnande (Cronfalk, 2013). I en studie gjord på 44 patienter, de flesta med 

cancersjukdom, med smärta kunde man se att upplevelsen av smärta minskade med hjälp av 

musikterapi. Samtliga deltagare upplevde interventionen som positiv (Kwan & Soek Tian 

Seah, 2013). Akupunktur har i flera studier påvisat reducera smärta, ge ökad livskvalitet och 

lindra fatigue hos patienter med olika typer av cancerdiagnoser. Studiens resultat poängterar 

att alternativ behandling inte enbart bör användas, utan som komplement till traditionell 

medicinsk behandling (Lau et al., 2016). Hälso- och sjukvårdens uppgift är att tillsammans 

med patienten ge information om olika typer av behandling samt att ge anpassad information 

enligt patientens förmåga och säkerställa att patienten tagit till sig denna och förstått 

(Socialstyrelsen, 2013). Regionala cancercentrum i samverkan (2012) menar att 

vårdhandlingarna i det sena skedet i livet ska framförallt syfta till att främja och stödja den 

döende personens värdighet och välbefinnande. I den sista tiden i livet är det betydelsefullt att 

endast genomföra de åtgärder som gagnar den svårt sjuke och här är det viktigt att inte 

utesluta de handlingar som berör symtomlindring.  

 

Edmonton Symtom Assessment Scale 

 

Genom att använda screening instrument menar Satija et al. (2014) att psykosociala och 

andliga behov kan fångas upp i det palliativa teamet. Olsson och Sörensen (2011) skriver att 

Edmonton Symtom Assessment Scale (ESAS) är ett validerat tio skaligt 

symtomskattningsinstrument för de mest förekommande symtomen som utvecklats för 

patienter i palliativ vård. Patienten skattar upplevda symtom som smärta, orkeslöshet, 

illamående, nedstämdhet, oro/ångest, sömnighet, aptit, välbefinnande, andfåddhet och 

livskvalitet på en linjär visuell analog skala (VAS) eller med siffror, numerisk rating scale 

(NRS).  

 

ESAS i praktiken 

Rhondali et al. (2014) menar att ett psykosocialt lidande hos cancerpatienter starkt påverkar 

patienters livskvalitet negativt. Med hjälp av symtomskattningsinstrumentet ESAS har 

depression identifierats hos cancerpatienter vid upprepade tillfällen i syfte att följa upp 

besvärande symtom över tid. Kontinuerlig symtomskattning enligt ESAS visar ett signifikant 

samband med ökad upplevelse av depression tillsammans med övriga högre skattade fysiska 

symtom som illamående, smärta, sömn, trötthet och andningssvårigheter. Chen et al. (2012) 

har identifierat tre kluster av olika symtom vid skattning av ESAS som förekommer samtidigt 

hos patienter med avancerad cancer. I första klustret ses symtomen illamående, aptitlöshet, 

dåligt välbefinnande och smärta skattade tillsammans. Andra klustret inkluderar orkeslöshet, 

sömnighet och andfåddhet samt tredje klustret med symtomen ångest och depression 

tillsammans. Buttenschoen, Stephan, Watanabe och Nekolaichuk (2014) anser att ESAS har 

ett kliniskt värde då det är ett enkelt verktyg att använda för att få en överblick över symtom 

och därefter göra en behandlingsplan . brytpunkten för symtom som överstiger fyra på ESAS-

skala klassificeras som måttliga/ svåra, och mindre än 4 som inga/ lite (Buttenschoen et al., 

2014). Denna brytpunkt används också i andra sammanhang för symtomskattning och vidare 
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åtgärdsintervention (Rhondali et al., 2014; Oldenmenger, de Raaf, de Klerk & van der Rijt, 

2013). Då ESAS innefattar olika symtom kan samtliga symtoms skattning i ESAS även 

räknas ihop till en totalsumma, denna summa kallas total nivå på symtombörda. Av tio 

symtom skattade från noll till tio blir totalsumman 100. Denna totalsumma, även kallad 

symtom distress score (SDS) används i många sammanhang som utvärderingsverktyg vid 

åtgärdsinterventioner (Baba, Fransson & Lindh, 2007).  

 

Mindfulness  
 

Mindfulness är en uråldrig meditationsmetod som betonar nuet. Däri ligger själva utmaningen 

med mindfulness i att återvinna nuet, detta enda ögonblick. Kabat-Zinn startade redan år 1979 

sin klinik för stressreduktion där han höll kurser i mindfulness. Han hjälpte där personer med 

bland annat cancer, aids, kronisk smärta och ångest (Segal, Williams & Teasdale, 2014). 

Studier från denna klinik visar att de flesta deltagarna med ångest och kronisk smärta fick en 

varaktig psykologisk och fysisk smärtlindring. De upplevde även positiva förändringar i sättet 

att se på sig själva och världen i stort (Kabat-Zinn, Lipworth, Burney & Sellers, 1986). De 

senaste 20 åren har mindfulness som klinsk intervention ökat markant. Mindfulness brukar bli 

definierad som att ha en attityd av icke-dömande, närvarande i varje känsla och sensation och 

att acceptera så som det är. Kabat-Zinn har gett förslag på attityder och beteende som kan 

hjälpa för att vara mindful. Dessa är bland andra: icke dömande, ha tålamod, vara öppen för 

nya möjligheter och inte fastna i invanda rutiner, ha tillit till dig själv och dina känslor, 

uppmärksamma var du befinner dig just nu, acceptera hur saker faktiskt är och släpp taget 

(Grecucci, Pappaianni, Siugzadaite, Theuninck & Job, 2014).  

 

Mindfulness som metod kräver kontinuerlig träning för att bland annat bättre kunna möta 

källor till stress och yttre faktorer som bidrar till ohälsa i livet. Mindfulness eller medveten 

närvaro är en form av träning som består i att rikta uppmärksamheten på det vi vill och bevara 

den i sinnet. Resultatet av mindfulnessträning bidrar ur en hälsosyn till ökad 

egenvårdsförmåga att ta hand om sig själv (Schenström, 2007). Då vi tränar mindfulness lär vi 

oss att styra vår uppmärksamhet. Vidare förklarar hon mindfulness som ett sätt att hålla 

uppmärksamheten i nuet och ta ansvar för det du lägger märke till, det som är viktigast i 

stunden (Nilsonne, 2010). Ett otränat sinne tenderar att styras av känslor och tankar, då du 

tränar mindfulness tar du kontroll över sinnet (Gonzalez, 2015). Ökad medvetenhet om vår 

kropp och vår kropps behov såsom vila och fysisk aktivitet bidrar till att känna igen signaler 

på stress innan stressnivån blir för hög. Genom att tidigt medvetandegöra signaler på stress 

går det genom mindfulnessträning att förhålla oss till stress och andra obehagliga symtom 

innan det utvecklas till ett alltför stort problem. Med ett medvetet förhållningssätt kan 

känslomässiga obehag som ilska, rädsla och sorg lindras. I forskningssammanhang kallas 

detta för självreglering och hjälper människan att leva med förändringar men samtidigt 

bibehålla nödvändiga funktioner (Schenström, 2007).  

 

Mindfulness och hjärnan 

Nilsonne (2010) menar att hjärnans två halvor har olika kompetenser och arbetsuppgifter dock 

har de en ständig förbindelse mellan varandra. Alla hjärnor ser olika ut och har fördelat olika 

mycket utrymme till skilda funktioner. Den neuropsykologiska forskningen visar på att 

hjärnan har flera stycken styrsystem för uppmärksamheten. Flertal mindfulnessövningar 

tränar förmågan att kontrollera upppmärksamheten. Resultatet blir att vi själva lär oss att styra 

och ta ansvar för vilken typ av uppmärksamhet vi använder oss av i stunden. skriver att 

mindfulnessträning kan göra oss mindre sårbara inför de utmaningar vi möter genom att styra 

uppmärksamheten (Nilsonne, 2010). Våra hjärnor befinner sig ständigt i förändring och att 
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detta brukar kallas neuroplasticitet. Med kontinuerlig mindfulnessträning har man kunnat se 

förändringar i de inre processerna och kretsarna i hjärnan (Gonzalez, 2015). 

 

Mindfulnessinterventioner hos patienter med cancerdiagnos 

Mindfulnessinterventioner i flertalet studier för patienter med olika diagnoser av cancer visar 

på flera faktorer som påverkat patienterna postitivt. Ökad livskvalitet, minskad stress, ångest, 

oro och ökade sexuella funktioner är några utav dem (Shennan, Payne & Fenlon, 2011). 

Hoffman, Sawyer, Witt och Oh (2010) har undersökt effekten av mindfulness på kliniska 

grupper, främst med ångest och depression. Resultatet har visat att mindfulness är en effektiv 

behandlingsform (Hoffman et al., 2010). En översiktsstudie av ett åttaveckors 

mindfulnessprogram hos patienter med bröstcancer har bidragit till minskad upplevelse av 

stress, depression och ångest (Zainal, Booth & Huppert, 2013). I en annan studie med ett 

mindfulnessprogram genomfört på patienter med cancer i sent palliativt skede visar resultatet 

att patienterna upplevde positiva förändringar redan efter en veckas träning. 

Mindfulnessprogrammet visade sig även vara kostnadseffektivt då patienterna på egen hand 

kan utföra programmet. Det kräver dock en enkel men genomförlig utbildning till 

sjuksköterskorna (Tsang, Mok, Lam & Lee, 2012). 

 

Egenvård 

 

Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 

1982:763). Alla de hälsofrämjande uppgifter och behandlingar som patienten eller dennes 

närstående kan sköta utan hjälp från sjukvården räknas till egenvårdsområdet (SOSFS 

1996:9). Den professionella vården kan betraktas som ett komplement till egenvården enligt 

Sävenstedt och Florin (2013) och ska användas när individens förmåga att utföra egenvård är 

nedsatt eller inte finns. Egenvård har ett värde för samhället men även stora fördelar för varje 

person som klarar av att hantera sitt problem själv och slipper spendera tid och pengar på 

sjukvårdsbesök (Sävenstedt & Florin, 2013). Desbiens, Gagnon och Fillion (2012) skriver att 

ett ökat införade av egenvårdsorienterad omvårdnad i den palliativa vården skulle främja 

livskvaliten för patienterna och även förbättra vården. 
 

Teoretisk utgångspunkt 
 

En teori hjälper författarna att analysera det som ska studeras och bidrar till förståelse av 

resultatet på ett lättbegripligare sätt. Författarna bör vara väl pålästa i det val av den teori som 

är mest lämplig (Polit & Beck, 2012). 

 

Orems egenvårdsteori 

Teorin är byggd kring tre centrala begrepp. Begreppen är egenvård, egenvårdsbehov och 

egenvårdskrav (Kirkevold, 2008).  

 

Dorothea Orem (2001) menar att individuella egenvårdsbehov kan uppstå vid sjukdom och att 

alla människor har basala och individuella egenvårdsbehov. Målet för egenvård är utveckling, 

normal funktion och hälsa. Orems egenvårdsteori förklarar en balansmodell där människans 
egenvårdskrav och resurser kan skapa antingen balans eller obalans. Obalansen uppstår vid 

bristande resurser då kraven ökar och detta leder till ett omvårdnadsbehov. Det centrala i 

denna teori är patientens förmåga att självständigt utföra egenvård men även sjuksköterskans 

förmåga att främja patientens förmåga till egenvård. Målet är att hjälpa patienten så långt det 

är möjligt att självständigt tillgodose sina omvårdnadsbehov. Här blir sjuksköterskan ett stöd i 
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patientens egenvård och patientundervisning ses som ett viktigt hjälpmedel (Orem, 2001). 

Teorin om egenvård betonar två idéer, dels egenvård som ett inlärt beteende och egenvård 

som en medveten handling (Selanders, Schmeiding & Hartweg, 1995).  

 

Problemformulering 

 

WHO:s definition av palliativ vård syftar till att lindra de besvärande symtom som 

uppkommer hos patienterna. Symtom som smärta, oro, ångest och stress är vanligt 

förekommande hos patienter med cancersjukdom i palliativ vård. Begreppet ”total pain” lär 

oss om relationen mellan det fysiska och psykiska lidandet. Upplevda symtom bidrar till ett 

existentiellt lidande och försämrad livskvalitet. ESAS är ett symtomskattningsinstrument 

inom palliativ vård där patienten får skatta de tio mest förekommande symtomen. ESAS 

fångar förutom fysiska besvär även upp psykosociala och andliga behov. ESAS bidrar till att 

lättare fånga upp alla tio symtomen i det palliativa teamet och planera för vidare åtgärd. 

Läkemedel för att lindra dessa symtom är inte alltid tillräckligt. Mindfulness som metod för 

patienter med cancerdiagnos i syfte att lindra upplevda symtom har setts framgångsrikt i 

flertalet studier. Samtidigt är kunskapen om mindfulness som metod inom den palliativa 

vården begränsad. Som sjuksköterska i palliativ vård är den huvudsakliga uppgiften att 

identifiera, uppmärksamma och åtgärda patientens omvårdnadsbehov. Sjuksköterskor kan 

stödja och motivera patientens förmåga till egenvård. Med grundläggande instruktioner och 

stöd utav sjuksköterskan, skulle mindfulness kunna användas som egenvård för upplevda 

besvärande symtom?  

SYFTE 

 

Syftet med studien var att undersöka ett sjudagars mindfulnessprograms inverkan på symtom 

och upplevelser hos patienter med cancersjukdom i ett palliativt skede.  

METOD OCH DESIGN  

 

Deskriptiv design  

Studiens design var deskriptiv med kvantitativa data som screeninginstrument och 

symtomskattning hos informanterna med befintligt ESAS symtomskattningsformulär i Bilaga 

1 inom vårdföretaget som författarna arbetar i. Symtomen i skattningsformuläret är tio 

symtom som skattas från 0-10 där 0 är inga symtom och 10 är värst tänkbara symtom. 

Symtomskattningen som gjorts före och efter genomfört mindfulnessprogram har 

sammanställts med lättöverskådliga stapeldiagram. Polit och Beck (2012) beskriver att 

statistisk analys hjälper forskaren att på ett förenklat sätt organisera och överföra rätt 

information (Polit & Beck, 2012). Studien har kunnat belysa eventuella skillnader i 

symtombörda före- och efter genomfört mindfulnessprogram tillsammans med intervjuer 

baserat på informanternas upplevelser. 

 

Fallstudie med kvalitativa intervjuer 

För att pröva ett mindfulness program för patienter med cancersjukdom i palliativ vård har 

författarna valt att göra en fallstudie med fler-falls design (case study, multiple-case design). 
Enligt Polit och Beck (2012) kan en fallstudie vara motiverad när ett fenomen inte är 

tillräckligt utforskat. En av fallstudiens styrka är djupet som är möjligt att nå då man har ett 
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begränsat antal informanter som blir studerade. Enligt Jakobsson (2011) identifieras först ett 

problem i en fallstudie. En analysenhet väljs därefter ut, i vårt fall en mindre grupp patienter 

(Jakobsson, 2011). Författarna har använt sig utav kvalitativ induktiv ansats i syfte att bilda en 

förutsättningslös helhetsförståelse av patientens upplevelse av mindfulnessprogrammet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). Intervjuer på djupet fångar innebörder och 

tolkningar av ett outforskat fenomen (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Pilotstudie  

Initialt har en pilotstudie genomförts med en informant i enlighet av vald metod och 

intervjuguide. En pilotstudie kan bidra till finslipning och förbättring av den kommande 

studien (Yin, 2007). Kvale och Brinkmann (2009) menar att en pilotstudie är av värde för att 

undersöka om frågorna i intervjuguiden förståtts och uppfattats korrekt av deltagarna (Kvale 

& Brinkmann, 2009). I förberedelserna till en pilotstudie ska egenskaperna hos det presumtiva 

pilotfallet definieras enligt de önskemål som finns för kommande fallstudieprojekt (Yin, 

2007). Inklusionskriterier för pilotstudien var att författarna ansåg att informanten var en god 

berättare och tänka sig att ge en representativ bild av de upplevelser som 

mindfulnessprogrammet bidragit med. Informanten i pilotfallet genomgick ett fem dagar långt 

mindfulnessprogram. Programmet har genomförts i närvaro av en av författarna i 

informantens hem och intervjun genomfördes efter sista sessionen av det fem dagars långa 

programmet. Till frågorna i intervjuguiden i Bilaga 2 lades en sista fråga till om 

mindfulnessprogrammets längd vilken efter transkriberingen utvärderades och beslutades 

gemensamt av författarna att ändras till sju dagar efter pilotfallets svar. Hen uttryckte att 

programmet kändes för kort och hade gärna fortsatt ett par dagar till. Tillvägagångssätt vid 

dataanalys i enlighet som beskrivet nedan. Yin (2007) menar att utvärderingen av  

pilotstudien är viktig för forskaren och bör vara tydligt utformad (Yin, 2007). Författarna 

transkribrerade intervjun ordagrant och gjorde en gemensam utvärdering av både intervjun 

och ESAS skattning. Då informanten i pilotstudien genomfört programmet i fem dagar, 

uppfattat och svarat uttömmande på samtliga frågor, svarat på syftet samt givit adekvat 

information om upplevelsen av mindfulnessprogrammets längd har pilotfallet inkluderats i 

resultatet. Efter att pilotfallet godkänt sitt deltagande i att låta sina data inkluderas till studiens 

resultat har författarna valt att låta pilotfallet bli informant nummer ett.  

 

Mindfulnessprogrammet 

Informanterna har enskilt tillsammans med en av författarna fått lyssna på en CD skiva med 

inspelade mindfulness sessioner. Sessionerna varade i cirka 10 minuter och lyssnades till 

dagligen under sju dagar. Informanterna fick innan programmet började skriftlig och muntlig 

information i Bilaga 3 om vad mindfulness är samt information kring teknisk apparatur som 

författarna hade med sig vid varje session. Mindfulness skivan är utformad av en 

mindfulnessinstruktör, Mattias Myhren, utbildad av Ola Schenström, läkare och grundare av 

Mindfulnesscenter. Programmet är enbart utvecklat för denna studie. Programmet används 

inte i annat kommersiellt syfte och planeras i skrivande stund ej heller att göras i framtiden. 

Sessionerna har vid varje tillfälle ett särskilt fokus som inledningsvis presenteras av 

instruktören. Sessionernas olika fokus är: andning, kroppsscanning, mental ansiktsmassage, 

sittande eller liggande meditation, kärleksfull vänlighet och sinnena. Efter genomfört 

mindfulnessprogram fick patienterna återigen skatta sina symtom med hjälp av ESAS (Bilaga 

1). Därefter blev informanterna intervjuade enligt intervjuguiden (Bilaga 2), av författarna i 

syfte att fånga deras upplevelser och känslor. Intervjuerna har ägt rum antingen i patientens 

hem eller i ett ostört rum på vårdavdelningen. 
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Urval 

 

Urvalet skedde strategiskt med patienter från en palliativ slutenvårdsavdelning och ASIH 

inskrivna i samma palliativa verksamhet. De båda palliativa enheterna ägs av samma företag, 

har ett nära samarbete och följer lika övergripande rutiner. Informanterna i studien har olika 

typer av cancerdiagnoser med varierande symptom, olika åldrar och befann sig i olika stadium 

i sin sjukdom under perioden för datainsamling. Ingen hänsyn till kön vid rekryteringen av 

informanter har tagits. För varje informant presenteras demografisk data i Tabell 1. 

Graneheim och Lundman (2004) skriver att urvalet av deltagare i kvalitativa studier är av 

betydelse för resultatets giltighet. Den kvalitativa innehållsanalysen belyser variationer vid 

identifiering av skillnader och likheter utifrån intervjumaterialet. Det är därmed av vikt med 

variation i urvalet för resultatets giltighet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Fallstudiens urval av sex informanter inkluderat pilotfallet har identifierats med hjälp av 

självskattningsformuläret ESAS i två palliativa team. Inklusionskriterierna för informanterna 

var: att ha en diagnostiserad cancersjukdom i palliativt skede, ha skattat sammanlagt 40 eller 

mer som total nivå på symtombörda eller skattat fyra eller mera på smärta med hjälp av 

ESAS. Informanterna skulle kunna tala och läsa det svenska språket, vara vid medvetande och 

vara kognitivt orienterade. Informanterna skulle även sakna en personlig relation med 

författarna. De patienter som exkluderades från studien var de med kognitiv svikt, 

medvetslösa och de patienter som författarna själva var omvårdnadsansvariga för. 

Informanternas ålder varierade emellan 55-69 år. Av de fyra informanter som fullföljde 

studien som redovisas i Tabell 1 var två män och två kvinnor, varav en man och en kvinna 

inskriven i ASIH respektive en man och kvinna i palliativ slutenvårdsavdelning. Alla 

informanter utom en av kvinnorna har tidigare erfarenheter av mindfulness eller 

meditationsövningar sedan tidigare. Diagnosticerad cancersjukdom hos informanterna var: 

Spridd livmoderhalscancer, spridd njurcancer, tjocktarmscancer och blindtarmscancer med 

spridning till bukhinnan. 

 

 

Tabell 1. Demografiska data om informanterna (n=4) 

Ålder medel (spridning år) 63,5 (55-69)  

Kön antal (%);  

Kvinna 

Man 

 

2 (50%) 

2 (50%) 

- Inskrivna i ASIH antal (%); 

Kvinna 

Man 

 

1 (50%) 

1 (50%) 

- Inskrivna i palliativ slutenvård antal; 

Kvinna  

man 

 

1 (50%) 

1 (50%) 

Civilstatus antal; 
Ensamboende 

Gift, partner 

 
1 

3 

Tidigare erfarenhet av mindfulness eller 

meditation; antal (%) 

- Ingen erfarenhet; antal (%) 

3 (75%) 

 

1 (25%) 
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Datainsamling 

 

Efter att informationsbrev om studien i Bilaga 4 till verksamhetschefen skickats och dennes 

godkännande givits startade författarna rekryteringen av presumtiva informanter. Informanter 

som uppfyllt kraven för valda inklusionskriterier tillfrågades av författarna på vardera 

arbetsplats. Författarna screenade i sin egen vårdenhets journal efter patienter som skattat mer 

än 40 på total nivå av symtombörda eller mer än fyra på smärta samt uppfyllt valda 

inklusionskriterier. Informationsbrev om mindfulness (Bilaga 3) tillsammans med muntlig 

information gavs med god betänketid före deltagandet i studien. 

 

Symtomskattning med ESAS 

Det informerade samtycket i Bilaga 5 togs emot i samband med första mindfulness sessionen. 

Därefter skedde en ny symtomskattning strax före påbörjat mindfulnessprogram och 

ytterligare en gång strax efter sista sessionen av programmet.  

 

Intervjuer 

Efter det sju dagar långa mindfulnessprogrammet och ny symtomskattning med ESAS 

genomfördes intervjuer som ljudinspelades med en smartphone. Intervjuerna var 

semistrukturerade utifrån intervjuguiden (Bilaga 2) och varade mellan fem till 15 minuter. 

Intervjuerna ägde rum från december 2015 till januari 2016. Yin (2013) menar att intervjuer 

utgör en viktig informationskälla i fallstudier, och är ofta av öppen karaktär. I en intervju är 

forskaren ute efter svar på frågor som gäller fakta och informanternas åsikter. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver att intervjuarens roll är ett viktigt verktyg i intervjuer och att 

intervjuaren bör ha särskilda kvalifikationer för att kunna leda en skicklig intervju med god 

kvalitet. Författarna har noggrant förberett sig och diskuterat med varandra då intervjuerna 

har gjorts av var och en. Att genomföra en intervju skickligt innebär att intervjuaren bör 

känna till ämnet för intervjun väl, vara erfaren i samtal och lyhörd för olika språkstilar. Vidare 

beskrivs att frågorna ska vara tydliga och lätta att förstå, därmed inte använda akademiskt 

språk eller yrkesjargong (Kvale & Brinkmann, 2009). Informanterna fick samma frågor med 

öppna svarsmöjligheter. Författarna har beaktat att inte omformulera frågorna utan ställa dem 

ordagrant enligt intervjuguiden. Ledande frågor har undvikits men använts i enstaka fall för 

att öka reliabiliteten då svaret inte betraktats helt uttömmande. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar vidare att vara en god lyssnare, låta informanten prata till punkt, avvakta pauser, beakta 

känslosamma ämnen och nyanser i meningar är också delar av att leda en skicklig och 

kvalitativ intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid enstaka tillfällen som rört oklarheter av 

tolkning av svar har författaren som intervjuare fått förklara den tolkning som uppfattats för 

att sedan bekräftas eller inte av intervjupersonen.  

 

Dataanalys 

 

Deskriptiv statistik 

Informantens skattade ESAS jämfördes från före mindfulnessprogrammet och efter genomfört 

program.  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Intervjudata analyserades med induktiv kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2014). Genom induktion dras slutsatser, utifrån allmänna principer och 

bildar en teori (Olsson & Sörensen, 2011). Innehållsanalysen riktar sig till att beskriva 

skillnader genom att identifiera olikheter och skillnader i datainnehållet. Noggrann och väl 
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genomförd innehållsanalys bidrar till fördjupad förståelse och insikt i valt fenomen. Vid 

tolkning av text i innehållsanalys är det av vikt som författare att inse sin egen sociala och 

kulturella förförståelse (Krippendorff, 2013). Det första steget i analysprocessen enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2014) var att noggrant lyssna på intervjuerna och 

transkribera dessa ordagrant. Vid transkribering lades även övriga ljud som skratt, hostningar 

och fördröjningar till, då det kan påverka textens tolkning. Intervjuerna lästes sedan igenom 

flera gånger av båda författarna för att få en helhetsförståelse. Båda författarna har deltagit i 

datainsamlingen och innehållets huvudsakliga innehåll har reflekterats över under denna 

analysfas. I andra steget av den kvalitativa innehållsanalysen delades texten in i 

meningsbärande enheter som hör ihop med studiens syfte. De meningsbärande enheterna 

skalades sedan av för att kondensera och abstrahera innehållets kärna på ett lättförståeligt sätt 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). Detta gjordes var för sig av författarna. Merriam 

(1988) menar att samarbete emellan forskare betonas och att varje forskare sköter sin egen del 

av data (Merriam, 1988). Därefter har varje meningsenhet kodats som en etikett utifrån 

beskrivning av den meningsbärande enhetens innehåll. Det sista steget i innehållsanalysen var 

skapandet av kategorier och underkategorier menar att skapandet av kategorier och 

underkategorier är en central del i innehållsanalysen- En kategori ska svara på vad? och 

hjälper till att sammanföra kodernas manifesta eller beskrivande innehåll (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2014).  

Att tolka en text innebär både att förstå det manifesta och latenta budskapet. Det vill säga vad 

som sägs rent ordagrant på en manifest abstraktionsnivå och det underliggande budskapet som 

innebär att analysera data utifrån en latent tolkning. Som författare är det av vikt att därmed 

bestämma vilken grad av tolkning som ska göras (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). 

Författarna har i studien valt att studera intervjuernas manifesta och uppenbara innehåll då 

materialet för detta varit tillräckligt för resultatanalys.  

Kontinuerligt under arbetets gång har författarna haft en diskussion vid känsla av osäkerhet 

för att försäkra oss om att kodning överensstämt och svarat på studiens syfte och 

meningsenhetens innehåll. All text som inte svarat mot syftet har exkluderats vid val av 

meningsenheter. Exempel fråm den kvalitativa innehållsanalysen visas i Tabell 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

12 

 

Tabell 2. Exempel ur analysarbetet 
 

Informant 

 

Meningsbärande enhet 

 

 

 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

Kod 

 

Huvudkategori 

1. “…det har varit väldigt 

angenämt, lugnande, 

skönt och testa.. ja det 

är det jag kan säga…  

Det va ganska skönt att 

få testa dom här.. 

man blev liksom helt 

cool och bara slappnade 

av o 10 minuter gick ju 

bara på sådär”. 

Jag blev 

avslappnad, 

lugnad och cool. 

Skönt att få testa, 

tiden gick fort. 

 

Vara 

avslappnad 

 

Upplevelse av 

mindfulnesspr

ogrammet 

 

3. ..men eftersom att jag 

somnar, eller somnade 

nu..mm..på sista här, 

kopplar det, så visar ju 

det att man tar, att man 

kopplar av ifrån 

smärtan. Så det tror jag 

säkert att man kan göra. 

Somnade. 

Kopplar samman 

det med att 

koppla ifrån 

smärtan 

. 

Smärtlindring  

 

Lindring av 

symtombörda 

 

2. Livets innersta 

mening…. 

Och det är så om du 

inte förstår dig på dig 

själv hur ska andra 

kunna förstå dig. För 

det går ju inte. 

 

Existentiella 

funderingar och 

vikten av 

självkännedom. 

Andlig 

upplevelse 

 

Upplevelsen 

av 

mindfulnesspr

ogrammet 

2. Den här bygger 90% på 

självstudie…. 

Man kommer ingen vart 

genom att bara som vi 

gjorde lyssna igenom 

den 

där. Och sen göra så – 

fine, nu är det klart….. 

Det är ett startskott att 

börja tänka. 

Övningarna 

bygger till störst 

del på 

egenvårdsförmåg

a. Viktigt med 

fokus. Ett nytt 

tankesätt. 

Öppenhet för 

mindfulness 

Mindfulness 

som egenvård 

 

Teoretisk utgångspunkt  
Informanternas egen förmåga att utföra mindfulnessträning har också varit av betydelse i 

denna studie. Resultatdata i diskussion kommer därmed att knytas an till patientens framtida 

möjlighet till egenvård utifrån genom att använda detta mindfulnessprogram på egen hand 

med stöd av Orems egenvårdsteori. 
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Förförståelse 

 

Som forskare i kvalitativa studier är det viktigt att denne är medveten om sin egen roll. 

Relation och interaktion emellan intervjuare och intervjuperson har avgörande betydelse för 

resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Forskaren bör redogöra för sin egen förförståelse som 

utgångspunkt för tolkningen (Olsson och Sörensen, 2011). Kvalitativ innehållsanalys 

innefattar olika betydelser av intervjumaterialet och där forskarens förförståelse påverkar 

studiens resultat och trovärdighet. Forskarens förförståelse innebär teoretisk kunskap, tidigare 

erfarenheter och förutfattade meningar av det fenomen forskaren vill undersöka. Att vara 

medveten om sin egen förförståelse bidrar till fördjupad kunskap och förståelse i kvalitativa 

studier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). Rosberg (2014) menar att förförståelsen och 

subjektiviteten i kvalitativ forskning är en förutsättning varför forskaren vill, kan och förstå 

det fenomen som valts att studera. Olsson och Sörensen (2011) menar att forskaren bör 

kvalitetssäkra kvalitativa studier genom att belysa personliga erfarenheter som varit av värde 

för studien. Det är dock av vikt att dessa inte får påverka objektiviteten i resultattolkningen 

(Olsson & Sörensen, 2011). Författarna har båda själva läst litteratur och praktiserat 

mindfulness och andra avslappningsövningar under flera års tid. Denna kunskap och 

förståelse för ämnet har gjort det lättare att förklara för informanterna vad mindfulness är och 

vad träningen innebär. Då båda författarna har positiva erfarenheter av mindfulness har det 

funnits en risk att detta har lyst igenom vid rekrytering av informanter. Vi har med detta i 

medvetandet varit extra lyhörda inför vårt sätt att rekrytera och informera informanter. 

Författarna har försökt att enbart hålla sig till forskningsbaserad fakta utan att blanda in egna 

åsikter och tyckande. Ett kritiskt förhållningssätt har varit vägledande under studiens process 

där författarna har haft en ständig dialog om tillvägagångssätt. Under analysarbetet och 

resultatskrivningen har datamaterialet ifrågasatts i syfte att vara så objektiv som möjligt. 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Verksamhetschefen har fått information (Bilaga 4) om studien och lämnat sitt godkännande 

innan studien påbörjats. Informanterna informerades om studien både muntligt och skriftligt 

utifrån Vetenskapsrådets [VR] (2011) etiska principer på informationskrav, samtyckeskrav, 

begriplighetskrav och nyttjandekrav. Sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet 

är också genomgående delar i studien [VR, 2011]. Varje informant kunde närsomhelst under 

studiens gång välja att avbryta studien. Detta framgår även i det informerade samtycket 

(Bilaga 5). Snarast efter att det informerade samtycket (Bilaga 5) blivit godkänt av 

informanten har vi personligen träffat denna för att introducera starten av 

mindfulnessprogrammet samt gett teknisk information om uppspelningen av programmet 

genom befintlig elektronisk utrustning. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) har all 

information om informanterna och data avidentifierats. Samtliga informanter har tilldelats en 

kod som numrerats på tillhandahållen data i form av intervjuer och ifyllt ESAS formulär. 

Kodlistan har vid slutförd och godkänd dataanalys förstörts. Kodlistan samt övrig information 

och data har under studiens gång förvarats inlåst på en säker dator med privat kod med en 

egen backup så att ingen obehörig kommer åt den. Beskrivning av informanternas 

konfidentialitet även beaktats i demografisk data så att så lite information som möjligt 

framgår. Forskning ska skydda informanternas privata data att kunna avslöjas och identifieras 

av andra (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 

Sårbarhet hos patienter i palliativ vård 

Hos patienter med cancerdiagnos kan känslor av sorg, sorg i förlust av kroppsliga funktioner, 

frihet, relationer och tankar kring framtiden finnas. Som sjuksköterska i specialiserad palliativ 
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vård möter vi människor med uttalade eller outtalade känslor av sorg (Olsson, 2013). 

Författarna har varit närvarande vid varje session av mindfulness ifall att känslomässiga 

reaktioner skulle kunnat uppstå. Efter varje session har författarna stämt av med informanten 

om denne ville fortsätta med övningarna. Då författarna arbetar i multiprofessionella 

palliativa team finns förutom sjuksköterskor även kurator och läkare. Författarna informerade 

verksamhetens gemensamma kuratorer grundligt om studiens genomförande. Kuratorerna 

inom verksamheten har en viss erfarenhet av mindfulness och har använt det som metod på 

patienter inom palliativ vård med positiva resultat.  

RESULTAT 

 

ESAS mätning 

De fyra informanter som inkluderades till studiens resultat skattade tio symtom från 0-10 med 

hjälp av ESAS (Bilaga 1) före och efter genomfört mindfulnessprogram. Resultatet redovisas 

nedan i Figur 1 och 2. 

 

 
Figur 1. Stapeldiagram av symtomskattning utifrån total nivå av symtombörda med ESAS för 

informant 1 och 2 före- och efter genomfört mindfulnessprogram. 

 

Pilotfallet, informant 1 skattade totalt 43 på ESAS innan genomfört program och 35 efter 

mindfulness programmet. Informant 2 skattade totalt 44 på ESAS innan genomfört program 

och totalt 27 efter mindfulness programmet. 
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Figur 2. Forts. Informant 4 och 6. Symtomskattning med ESAS utifrån enbart symtomet 

smärta.  

 

Informant 4 och 6 skattade 4 på det enskilda symtomet smärta innan genomfört program och 

3 efter mindfulness programmet. 

 

Två patienter inkluderades utan att fullfölja studien. Dessa informanter var informant tre och 

fem. Informant tre skattade 53 totalt på ESAS och avled den dagen då mindfulness 

programmet skulle ha påbörjats. Informant fem skattade 52 på ESAS och fullföljde två dagar 

av mindfulness programmet och valde därefter att avsluta studien. Informant fem upplevde 

mindfulness som avslappnande och skönt och att innehållet i mindfulnessprogrammet var av 

ett stort värde. Dock valde hen att avsluta då hen kände att det inte fanns energi eller intresse 

för att prova något nytt i detta skede av sitt liv. Informanten avled sex dagar senare. Dessa två 

informanter skattade högst på ESAS av de informanter som blev inkluderade i studien, de var 

även dessa som var närmast döden. Det vi kan se av den sista informanten var att det inte 

fanns ork för att fortsätta studien trots att hon berättade om positiva upplevelser utav 

mindfulness programmet. Dessa informanter hade inte många dagar kvar i livet men valde 

ändå att vara med i studien. De skattade sina symtom högst av de inkluderade.  

 

Intervjuerna 

 

Vid den analys av intervjumaterialet som skett på en manifest nivå enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2014) framträdde tre huvudsakliga kategorier. Upplevelsen av 

mindfulnessprogrammet, lindring av symtombörda och mindfulness som egenvård.  

Kategorierna med tillhörande underkategorier redovisas i Tabell 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 4
3 3

0

2

4

6

8

10

Informant 4 Informant 6

Symtomskattning före mindfulnessprogrammet med ESAS utifrån enbart 

symtomet smärta (0-10). 

Före Efter



  

   

16 

 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier  

Kategori Underkategori 

 

Upplevelsen av mindfulnessprogrammet Att hitta fokus,  

Mental vägledning 

Att ha en intention 

Självkännedom 

Andlig upplevelse 

Belåtenhet  

Vara avslappnad 

Hinder i mindfulnessutövandet 

Lindring av symtombörda Smärtfrihet 

Förändrat tillstånd 

Mindfulness som egenvård Vikten av mindfulnessträning 

Öppenhet för mindfulness 

Tidigare erfarenheter av mindfulness 

Vilja att fortsätta 

Behov av vägledning 

 

 

Kategori: Upplevelsen av mindfulnessprogrammet 

 

Underkategorier:  Att hitta fokus, mental vägledning, att ha en intention, självkännedom, 

andlig upplevelse, belåtenhet, vara avslappnad, hinder i mindfulnessutövandet. 

 

Att hitta fokus 

Andningens betydelse togs upp av tre informanter. Det fanns även upplevelser av att det var 

svårt att koncentrera sig i början men när man väl lärde sig det var det väldigt bra.  

 

….Och när man väl koncentrerar sig och lyssnar på så kommer.., det hjälper! 

 

En upplevelse som beskrevs av två informanter var att man lärde sig att fokusera med särskild 

tonvikt på andning. En av informanterna hade svårt att sätta ord på vad hen ville uttrycka, 

men att sessionerna gav hjälp till att fokusera.  

 

… man lär sig sig att fokusera på .. på, det man ska göra, att på ett, på ett…ah 

man ..det var jättesvårt att sätta ord på men just att det va man fick hjälp att 

lära sig, förstå, hur man ska gå tillväga. 

 

 

Mental vägledning  

Sessionernas innehåll med guidning gav hos tre av informanterna uttryck till vägledning 
utifrån ett nytt mentalt förhållningssätt.  

 

….ja lugnet och det här med att prata väldigt mycket om andningen, hur man 

ska använda den.. och tänka, det tycker jag, ja, var väldigt bra…för det ger en 

nåt fäste på hur och tänka på hur man ska fundera. 
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Att ha en intention 

Att ha en intention med mindfulnessträningen under studien tyckte en informant skulle ha 

framkommit tidigare än vad som gjordes under programmets gång.   

 

Självkännedom 

En informant berättade vidare att hen börjat fundera kring var hen befinner sig just nu i sitt liv  

under mindfulnessprogrammets gång. Självkännedom togs upp av en annan informant som en 

viktig del av att träna mindfulness.  

 

 

Nä men mindfulness, det är inte bara den här typen av vård, jag tycker det här 

skulle alla behöva göra… 

Nu har jag ju ganska lätt för att slappna av och lugna ner mig men det finns ju 

andra som har stora svårigheter med det och då tror jag att det skulle vara 

jättebra om man försökte få alla att gå ner i varv och få lite mera kännedom om 

bade sin kropp och andning och hela det här paketet.  

 

 

Andlig upplevelse  

En informant beskrev att det gav utrymme för hen att tänka. Hen beskrev även andliga 

upplevelser av mindfulness utifrån existens och livets innersta kärna.  

 

Belåtenhet  

Upplevelsen av att fått slappna av och bli lugn var den största effekten utav  

mindfulnessprogrammet som beskrevs av tre informanter. Två av informanterna uttryckte sin 

helhetsupplevelse med en stor belåtenhet att fått vara med och prova.  

 

Vara avslappnad 

Upplevelsen av programmet från en annan informant var att det varit tillfredställande och 

lugnande. 

 

…det har varit väldigt angenämt, lugnande, skönt och testa.. ja det är det jag 

kan säga…  

 

 

Hinder i mindfulnessutövandet 

I andra sessionen av mindfulness med fokus på mental ansiktsmassage uppgav en informant 

att hon besvärats av att hen varit alldeles för avslappnad för att kunna dra på mungiporna och 

le som var en del av övningen. Informanten menade på att det krävdes ytterligare träning för 

hens del. En informant uppgav att att programmet var bra och balanserat i studiesyfte. Trots 

det upplevdes dock att programmet var alldeles för lätt för hen. Tempot upplevdes för 

långsamt. Ett förslag till oss som författare var att anpassa programmet utifrån patientens 

förutsättningar. Två andra informanter uppgav att de blev sömniga och hade lätt att somna in i 

samband med sessionerna, en av dessa informanter menade vidare på att det är en övning i att 

bibehålla vakenhet genom fortsatt träning i mindfulness. Alla tre informanter var trots dessa 

hinder positiva till fortsatt mindfulnessträning.  
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…, det var väl de att jag vart trött och gärna sova, om det var….det var lätt att somna in i 

början. 

 

Kategori: Lindring av symtombörda 

 

Underkategorier: Smärtfrihet, förändrat tillstånd 

 

Förutom symtomskattning från 0-10 redovisat i stapeldiagram för eventuella skillnader eller 

likheter i före och efter symtombörda enligt ESAS beskrevs informanternas egna upplevelser 

och berättelser utifrån om de upplevt någon eventuell skillnad eller likheter för symtombörda. 

Det specifika symtom som togs upp av tre informanter i intervjuerna var symtomet smärta.  

 

Smärtfrihet 

Smärta som identifierats som enskilt symtom hos två informanter skattat före och efter ESAS 

upplevdes hos båda av dem lindras, iallafall tillfälligt. Ena informanten menade att smärtan 

försvann vid den upplevelse av avslappning mindfulnessprogrammets sessioner gav och den 

andra menade att det var lätt att somna som i sin tur kopplade bort smärtan.  

 

När jag varvar ner och slappnar av försvinner värken. Det har inte känts ont 

under övningarnas gång. 

 

 

Förändrat tillstånd 

En informant som skattat alla sina symtom utifrån total nivå av symtombörda upplevde ingen 

större skillnad på smärta före och efter. Dock beskrev informanten smärtan utifrån att 

situationen för hen ändrat sig på grund av försämrat allmäntillstånd under veckan som 

mindfulnessprogrammet varat.  

 

….det har ju satt sig i ett litet annat perspektiv nu sista veckan som jag sa men 

det är väl ganska lika egentligen, det är väl ingen större skillnad. Det är ju inte 

så att det har påverkat så enormt mycket, inte vad jag kan känna nu iallafall. 

 

Kategori: Mindfulness som egenvård 

 

Underkategorier: Vikten av mindfulnessträning, öppenhet för mindfulness, tidigare 

erfarenheter av mindfulness, vilja att fortsätta, behov av vägledning 

 

Vikten av mindfulnessträning 

Den sista frågan i intervjuguiden som rörde patientens egen förmåga att utöva mindfulness, 

och om mindfulness kan vara till hjälp för andra patienter inom palliativ vård förutsatt 

introduktion och stöd utav sjuksköterska, gav hos samtliga informanter ett definitivt entydigt 

positivt svar. Att mindfulness är något som alla människor skulle må bra utav, bättre 

kroppskännedom, avkoppling och allmänt välbefinnande uppgavs också av samtliga 

informanter. 

 

Öppenhet för mindfulness 

En informant menade att det bygger till 90 procent på egen träning för att uppnå syftet med 

mindfulness. I en av informanternas svar tillades vikten av att vara mottaglig och mentalt 

fokuserad på vad man vill åstadkomma.  
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….jättebra att man på det sättet får lära sig, det tror jag är jättebra..mm om 

man är mottaglig, så är det jättebra…. Ja, absolut. 

 

 

Tidigare erfarenheter av mindfulness 

Informanternas förmåga att utöva mindfulness på egen hand sågs finna ett samband med 

informanternas tidigare erfarenheter. Som framgått i intervjerna och i demografisk data hos 

informanterna har tre av fyra av dem erfarenhet av mindfulness, meditation och 

andningsövningar. En av informanterna med tidigare erfarenhet av avslappningsövningar tog 

upp betydelsen av att kunna slappna av i mindfulnessessionerna.  

 

Vilja att fortsätta 

Pilotfallet som fick prova ett femdagars program istället för sju uppgav att hen gärna ville 

fortsätta efter femte dagen och upplevde att tiden gått alldeles för snabbt. Dagarna emellan 

sessionerna upppgav hon att hon längtat och varit nyfiken på nästa session. Tre av 

informanterna uppgav i intervjuerna att de på egen hand kommer att utöva 

mindfulnessövningar själva efter avslutad intervju. En av informanterna, utan tidigare 

erfarenhet av mindfulness uppgav i intervjun att hen såg fram emot och ville fortsätta med 

alla mindfulnessövningar på cdskivan efter hen avslutat sjudagarsprogrammet.  

 

Är det något jag tänker göra, det är och lyssna från början till slut..ja..hemma 

för att få helheten. 

 

Behov av vägledning 

En informant uppgav att hen upplevde att de vägledda sessionerna underlättat för hen hur hen 

skulle gå tillväga med mindfulness. En informant hade emellan sessionerna försökt göra 

övningarna på egen hand men inte helt och hållet lyckats då hen saknade 

rmindfulnessinstruktörens röst i mindfulnessprogrammet som vägledde hen i mindfulness 

sessionerna.  

 

Ehm, nej, det är då klart jag har saknat den här rösten som har berättat för mig 

hur man ska göra. Men annars har det ju varit… så har jag försökt att på mitt 

amatörmässiga sätt att göra övningarna… 

 

Kompletterande fältanteckningar  

 

Under tiden för datainsamling och i det dagliga mötet med varje informant under sju dagar för 

att närvara vid mindfulness sessionerna gavs förutom intervjun tillfälle för prat och 

kommentarer från informanterna. Samtliga informanter kommenterade 

mindfulnessinstruktörens berättarröst som de upplevde behaglig och lugnande. Samtliga 

informanter var positiva till att få behålla cdskivan och gavs som ett tack för att de ställt upp 

och delgett sig av sina upplevelser av mindfulnessprogrammet. Några av dem frågade själva 

om de fick behålla skivan. En informant längtade till att få lyssna igenom hela skivan själv. 

Variationen på de olika sessionernas fokus var också något som informanter tog upp som 

positivt och stimulerande.  
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DISKUSSION 

 

Diskussionen är uppdelad i två delar. Den första delen är metoddiskussion som kommer att 

beskriva styrkor och svagheter i tillvägagångssättet för studien. I resultatdiskussionen 

kommer resultatet diskuteras med anknytningen till den teoretiska utgångspunkten egenvård 

som beskrivs i bakgrunden. I resultatdiskussionen kommer även egna tankar och åsikter 

finnas anknutet till studien. 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet i föreliggande studie var att undersöka ett sjudagars mindfulnessprograms inverkan på 

symtom och upplevelser hos patienter med cancersjukdom i ett palliativt skede. Författarna 

valde därav att göra en fallstudie med fler-falls design och kvalitativa intervjuer. Detta för att 

pröva mindfulnessprogrammet och fånga informanternas upplevelser. Informanterna fick 

skatta sina symtom med hjälp av ESAS innan och efter programmet för att mäta skillnad på 

deras upplevda symtom. Valet av metoder valdes för att få in de delar som svarar upp mot 

syftet. Polit och Beck (2012) skriver att i en kvalitativ studie är det inte centralt att data kan 

generaliseras, utan istället skapa sig en bild av ett sammanhang och en förståelse för 

människans upplevelse (Polit & Beck, 2012). Observationer hade kunnat användas för att se 

till informantens beteende vid genomförande av mindfulnessprogrammet. Kvale och 

Brinkmann (2009) skriver dock att intervjuer är den bästa metoden för att studera människors 

upplevelse (Kvale & Brinkmann, 2009). Ett pilotfall genomfördes initialt där dels 

mindfulnessprogrammets längd prövades och så även intervjuguiden och ESAS skattning. 

Efter detta pilotfall kom författarna tillsammans fram till att programmet skulle vara i sju 

dagar. Enligt tidigare studie av Tsang et al., (2012), upplevdes förbättringar redan efter en 

veckas mindfulness träning vilket bekräftade beslutet av längden på programmet för denna 

studie. Vidare kom författarna fram till att intervjuguiden svarade upp mot syftet så frågorna 

behölls. Fördelen med den strukturerade intervjuguiden var att informanternas svar kunde 

svara mot studiens syfte. Intervjuerna och skattningen med ESAS i föreliggande studie har 

gjort det möjligt att svar på syftet erhållits. 

 

I metoddelen beskrevs varför informanterna valts ut, även demografisk data av informanterna 

har presenterats. Polit och Beck (2012) skriver att denna information kan bidra till en större 

förståelse för den kontext som informanten befinner sig i och är av värde för studien (Polit & 

Beck, 2012). Informanterna som intervjuades var av olika kön och hade olika 

cancersjukdomar vilket vidgade mindfulnessprogrammets studerande aspekter. Författarna 

gjorde ingen skillnad på sjukdomstillståndet i val av informanterna. Studien hade två bortfall 

av informanter då dessa var för sjuka för att fullfölja studien och avled under den pågående 

datainsamlingen. För att undvika detta bortfall kunde författarna samtalat med ansvarig läkare 

om informantens prognos därav kunde eventuellt liknande bortfall undvikas. Ingen reflektion 

gjordes av urvalet gällande religion och kultur vilket eventuellt kunnat göra skillnad i 

informanternas upplevelser. Författarna hade kunnat få mer uttömmande svar genom att 

återgå till patienterna vid flera tillfällen för att ställa följdfrågor. Författarna fick en liten 

spridning gällande ålder och vid en större spridning av ålder hade författarna fått in djupare 

och rikare aspekter av mindfulnessprogrammet. Alla som tillfrågades var nyfikna och positivt 

inställda till att vara med i studien. Datainsamlingen pågick under december -15 och januari – 

16. Datainsamlingen krävde mycket tid från författarna då vi var med informanterna under 

mindfulness sessionerna som varade mellan 10-12 minuter dagligen i sju dagar. Eventuellt 

hade författarna kunnat förse informanterna med utrustning för att själva kunna lyssna till 

mindfulness sessionerna. Informanterna fick innan mindfulnessprogrammets början med att 
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skatta sina symtom med hjälp av ESAS, detta gjordes även efter sju dagar då programmet var 

slut. Därefter intervjuades informanterna. Intervjuguiden var anpassad till urvalet av 

informanter och att intervjuerna inte skulle bli så långa. Polit och Beck (2012) skriver att det 

är viktigt som intervjuare att reflektera och vara medveten över sin egen roll vid 

datainsamling. Vidare skriver de om att intervjuaren kan skapa sin egen tolkning beroende på 

förförståelsen (Polit & Beck, 2012). Författarna använde sig av en intervjuguide för att lättare 

kunna hålla distansen och hålla sig till sin roll som intervjuare. Författarna valde 

intervjubaserad datainsamling då det är den vanligaste datainsamlingsmetoden inom kvalitativ 

forskning och var den metod som ansågs som bäst lämpad att utforska informanternas 

upplevelser av mindfulnessprogrammet. Intervjuer var den metod som ansågs som bäst 

lämpad att utforska informanternas upplevelser av mindfulnessprogrammet. 

 

ESAS skattning användes före och efter mindfulnessprogrammet, detta redovisades i 

stapeldiagram. Dessa data hade även kunna presenterats med siffror, författarna valde 

stapeldiagram för att få en överskådlig blick över skillnad på symtom före och efter 

mindfulnessprogrammet. Intervjuerna lyssnades till ett flertal gånger av författarna direkt 

efter intervjutillfällena så att inget viktigt skulle missas. Därefter transkriberades intervjuerna 

av den författaren som haft intervjun. Polit och Beck (2012) menar att urvalet inte alltid 

behöver vara så stort om informanterna kan kommunicera och dela med sig av sina 

erfarenheter på ett tillfredsställande sätt (Polit & Beck, 2012). Interjuverna var korta och 

koncista men svarade upp mot syftet. Informanterna var under intervjuerna väldigt fokuserade 

och författarna upplevde att trots den korta intervjutiden erhölls djup information. Författarna 

anser att en manifest innehållsanalys har varit tillräcklig i analysarbetet och har under hela 

arbetets gång haft diskussioner då osäkerhet uppstått. Citat från informanterna valdes ut och 

presenteras i resultatet i syfte att förstärka texten. Många citat kändes viktiga och värdefulla 

och författarna har diskuterat om vilka citat som förstärkt resultatet. 

 

Fördelen med den strukturerade intervjuguiden var att informanternas svar kunde svara mot 

studiens syfte. Därav ökade studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Mätningen med ESAS, 

som är ett validerat skattningsinstrument, före och efter programmet blev ett sätt att förstärka 

de upplevelser om symtom som kom fram i analysen. Även detta ökade studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. Då författarna var med informanterna under varje mindfulness 

session säkerställdes att varje session var lyssnad på. För att öka tillförlitligheten i studiens 

resultat lästes intervjuerna igenom var för sig av författarna för att sedan diskutera likheter 

och olikheter i det material som framkommit. Polit & Beck (2012) skriver att tillförlitligheten 

kan påverkas negativt av att analysarbetet har genomförts av två personer som inte tidigare 

gjort intervjustudier och även saknar tidigare erfarenhet i kvalitativ forskning (Polit & Beck, 

2012). Författarna har ingen tidigare erfarenhet av kvalitativ forskning därför användes 

handledaren då osäkerhet uppstod. 

 

Resultatdiskussion 

 

Intervjun utgjorde en grund för helhetsupplevelsen av programmet och gav tillsammans med 

kvantitativa data av ESAS skattning tillräckligt uttömmande och adekvata svar på studiens 

syfte. 

 

Utifrån valt syfte att förutom analysera upplevelser i kvalitativ innehållsanalys, har även 

mindfulnessprogrammets inverkan på symtom hos patienter med cancersjukdom i ett 

palliativt skede undersökts med kvantitativa data. Tillfredsställande data och svar har erhållits 

med hjälp av ett redan befintligt symtomskattningsinstrument inom den verksamhet båda 
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författarna arbetar i. Resultatet visar på minskad upplevlse av besvärliga symtom från 

samtliga informanter. Detta resultat ligger helt i linje med ett flertal studier som visar på 

minskad upplevelse av besvärliga symtom. Mindfulness bidrar till ökad livskvalitet, minskad 

känsla av stress, ångest, nedstämdhet, oro och sexuella besvär (Evans, Ferrando, Findler, 

Stowell & Haglin, 2008; Hoffman et al., 2010; Shennan et al., 2011; Zainal et al, 2013). 

Utifrån detta resultat som visar på minskad symtombörda efter mindfulnessprogrammet som 

åtgärd är ESAS ett symtomskattningsinstrument som bör arbetas vidare med. Författarna 

beaktade att symtomskattningen inte skulle uppta alltför mycket tid eller ork av 

informanterna. Författarna upplevde att symtomskattningen med ESAS var ett effektivt 

symtomskattningsintrument och kunde i samband med avslutat program snabbt sammanställa 

summerad total nivå av symtombörda eller smärta skattat fyra eller mer. Watanabe, 

McKinnon, MacMillan och Hanson (2008) menar att ESAS är ett gott användbart verktyg för 

sjuksköterskor och patienter i palliativ vård men att det kräver ett rutinmässigt användande 

och professionell träning till sjuksköterskorna (Watanabe et al., 2008). Resultatet av högt 

skattade symtom enligt ESAS hos de informanter som inte orkat delta i studien då de befann 

sig i den sent palliativa fasen och avlidit en kort tid efter deltagandet speglar just sårbarheten 

hos dessa informanter, och antas vara därför de valt att delta i studien.  

 

Intervjun utgjorde en grund för helhetsupplevelsen av programmet och gav tillsammans med 

kvantitativa data av ESAS skattning tillräckligt uttömmande och adekvata svar på studiens 

syfte. 

 

Majoriteten av informanterna vittnade om en positiv helhetsupplevelse av 

mindfulnessprogrammet. Författarna anser att samtliga kategorier utifrån resultatet utgör 

helhetsupplevelsen av mindfulnessprogrammet där upplevelser, effekter, eventuell skillnad 

symtombörda och tidigare erfarenheter har ett samband. De öppna frågorna i intervjuguiden 

gav även svar på svårigheter och eventuella hinder i utövandet av mindfulness. Det bekräftar i 

enlighet med Schenström (2007) och Nilsonne (2010) att mindfulness som metod kräver 

fokus, koncentration och träning. Mindfulness syftar till att träna uppmärksamheten så nuet 

kan upplevas utan värderingar (Schenström, 2007; Nilsonne, 2010). Trots att alla 

informanterna uppgav på ett eller annat vis att det var svårt att hitta fokus i början och att de 

lätt somnade och blev trötta till en början fanns det ändå en defintiv övervägande positiv 

upplevelse. Hos samtliga informanter fanns en vilja att fortsätta med mindfulnessträning och 

insikt i den träning som krävs. En vetenskapligt granskad artikel publicerad i Harvard health 

letter (2016) tar upp flera av de fysiologiska och psykologiska fördelarna med 

mindfulnessträning som bekräftar, att genom att fokusera på varje ögonblick här och nu, ses 

förbättrad koncentrationsförmåga och allmänt välbefinnande. Mindfulnessträning bidrar även 

till avslappning. Kroppens förmåga att kunna slappna av sänker i sin tur adrenalin och 

kortisolnivåer i kroppen som leder till sänkt blodtryck, puls, andningsfrekvens och ökad 

syreupptagningsförmåga (Harvard health letter, 2016). De flesta informanterna berättade om 

ett lugn och att kunna slappna av, detta ser författarna som en viktig del då alla informanter 

befinner sig i en stressfylld, ibland svår och komplex situation av att leva med obotlig 

sjukdom (Olsson, 2013).  

 

Samtliga informanters övervägande positiva upplevelse av programmet bör också beaktas i att 

de fick daglig egentid under en veckas tid med personal. De fick en stund som var bara deras 

där ingen störde och de kunde prata om det som kändes viktigt just då. Förutom programmet 

gav stunden även tillfälle till småprat och kommentarer om studien utanför intervjun. 

Författarna valde därför att ha med dem som fältanteckningar till resultatdelen som 

komplement till innehållsanalysen. Samtliga informanter upplevde berättarrösten och 
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sessionerna behagliga vilket också kopplas samman med helhetshupplevelsen av 

mindfulnessprogrammet.  

 

Av de tre informanter som uppgett smärta som besvärande symtom enligt ESAS beskrev två 

utav dem upplevelsen av smärtfrihet under den tid mindfulnessprogrammet varade. Den tredje 

informanten uppgav att det inte kändes någon skillnad men skattade lägre på ESAS efter 

avslutat program. I hens fall var situationen något mer komplext då han försämrats i sitt 

allmäntillstånd under veckan då mindfulnessprogrammet ägde rum. Schenström (2007) menar 

att smärtan inte blir lika påtaglig då ett iakttagande förhållningssätt tillämpas. Att observera 

smärtan i nuet på ett varsamt sätt, lugnar den känslomässiga reaktionen, släpper taget om 

tankar kring framtiden och därmed reducerar smärtan (Schenström, 2007). Författarna anser 

att en längre period av regelbunden mindfulnessträning behövts för att kunna analysera ett 

djupare och mer kvalitativt resultat gällande upplevelsen av smärta över tid. Gotink, Chu, 

Busschbach, Benson, Fricchione och Hunink (2015) skirver att mindfulness baserad stress 

reduceringsprogram (MBSR) i omfattande studier hos patienter med cancer och kroniska 

sjukdomar visar att de efter avslutat program haft lättare att acceptera sin smärta, upplevt 

minskad smärtintensitet och fått ökad livskvalitet (Gotink et al., 2015). 

 

Betydelsen av tre av informanternas tidigare erfarenheter av mindfulness kan ha påverkat 

deltagandet i studien, inställningen till mindfulnessutövandet under programmets gång och 

öppenheten inför att träna vidare. En informant uppgav att mindfulness kan absolut vara till 

hjälp för andra patienter, sålänge man är mottaglig. Schenström (2007) menar att genom att ta 

sig igenom en bekvämlighetszon, att acceptera och ta emot obehagliga känslor som ilska, 

rädsla och sorg lär vi oss genom mindfulness att undersöka och uppleva dem för att senare 

kunna släppa taget om dem. Härmed betonas vikten av att ha en intention med sin personliga 

mindfulnessträning som en av informanterna uppgav och tyckte framkom lite sent under 

programmets gång. Att ha en intention, avsikt med vad vi vill styra vår uppmärksamhet mot 

vägleder oss till en positiv förändring och ger oss själva ett stöd på vägen dit (Schenström, 

2007). Studiens programsessioner var väl genomtänkta och hade olika fokus som guidade 

informanternas uppmärksamhet med olika fokus för var session. Författarna har svårt att 

komma fram till ett annat kvalitativt tillvägagångssätt då studien avsåg att testa just detta 

program hos en mindre grupp patienter. Möjligen hade en enkät kunnat sammanställa ett 

representativt resultat men förlorat större del av de personliga upplevelserna. För en person 

som tränat lite eller ingenting kan mindfulnessövningar med vägledning vara till god hjälp. 

Behovet och vikten utav vägledning togs upp utav två informanter och samtliga informanters 

positiva inställning till att få behålla mindfulnesskivan visar på en vilja att fortsätta.  

 

I den föreliggande studien har infomanterna berättat att de vill fortsätta att träna mindfulness. 

En av informanterna längtade tills hon fick lyssna på hela skivan igen. Orem (2001) menar att 

alla människor har basala och individuella egenvårdsbehov och Desbieus et al. (2012) menar 

att mer egenvårdsorienterad omvårdnad skulle främja livskvaliten för patienter i den palliativa 

vården (Desbieus et al., 2012). I ett flertal studier har man sett att mindfulness minskar 

upplevelsen av flera besvärliga symtom för patienter med olika cancerdiagnoser (Fish, 

Ettridge, Sharplin, Hancock & Knott, 2014; Shennan et al., 2011). Författarna till den 

föreliggande studien upptäckte även att det behövs stöd och introduktion för att kunna träna 

mindfulness på egen hand. Lengacher, Kip, Reich et al., (2015) betonar patientens förmåga att 

på egen hand utföra ett mindfulnessprogram. Ett färdigutformat mindfulnessprogram är både 

kostnadseffektivt och lindrar flertalet symtom som i sin tur har lett till ökad livskvalitet i en 

studie som genomförts med patienter med bröstcancer (Lengacher et al., 2015). Det centrala i 

Orems (2001) teori är patientens egen förmåga att utföra egenvård och även sjuksköterskans 
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förmåga att främja patienternas förmåga till egenvård (Orem, 2001). Med stöd och 

introduktion av sjuksköterskan skulle patienten i den palliativa vården kunna träna 

mindfulness på egen hand (Tsang et al., 2012). 

 

 

Slutsats 

 

Studien visade att mindfulnessprogrammet hjälpte informanterna att slappna av. Deras 

upplevelse av besvärande symtom minskade också. Resultatet visade även på god vilja hos 

informanterna att fortsätta med mindfulnessträning på egen hand. Genom stöd och 

introduktion kan sjuksköterskan lära patienten att träna mindfulness självständigt genom att 

uppmuntra till egenvård. 

 

Klinisk tillämpbarhet och förslag till vidare forskning 

 

Specialiserad palliativ vård kräver fler alternativa behandlingsalternativ (Socialstyrelsen, 

2012). Författarnas ena intention med studien var att pröva om patienter i den palliativa 

vården orkade och ville träna mindfulness. Då tidigare studier om mindfulness inom palliativ 

vård hos patienter med fler diagnoser än enbart cancer saknas vill författarna hävda att 

metoden kan vidare studeras och därefter föreslås som alternativ eller komplement till 

medicinsk behandling. Som sjuksköterska inom specialiserad palliativ vård önskar vi med 

stöd av utarbetat symtomskattningsinstrument och färdiginspelade mindfulnessprogram av 

utbildad mindfulnessinstruktör på ett enkelt och kostnadeffektivt sätt introducera patienter till 

mindfulnessträning. Mindfulnessträning visar ge ett ökat välbefinnande och lindring av ett 

flertal symtom vanliga inom palliativ vård, varför mindfulness som komplement bör kunna 

rekommenderas till fler patienter inom palliativ vård än enbart till dem med cancer diagnos. 

ESAS finns implementerat i vårdföretaget där författarna arbetar. Det saknas dock rutiner för 

hur symtom enligt ESAS ska följas upp och utvärderas. Enligt Polit och Beck (2012) kan de 

fynd som framkommer i en fallstudie bli användbara för test av nya framtida hypoteser i 

forskningssammanhang (Polit & Beck, 2012). Utifrån författarnas positiva erfarenheter av 

symtomskattning med ESAS under utbildningen och denna studie önskas att mindfulness som 

icke-farmakologisk metod kunna bidra till symtomlindring och en ökad följsamhet av ESAS i 

framtiden.  

 

Författarna har genomfört en liten studie med flera positiva upplevelser från informanterna. 

Djupare och mer generaliserade resultat skulle kunna komma fram med en studie med flera 

infomanter som tränar mindfulness under en längre period. Vidare skulle det vara intressant 

att följa upp de informanter som deltagit i studien angående om de fortsatt 

mindfulnessträningen och vilken fortsatt inverkan på symptom det i såfall bidragit till. 
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ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale).  

 

 

 

 

 

ESAS formulär framtaget från verksamhetens intranät. 
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INTERVJUFRÅGOR 

 

 Kan du berätta om din upplevelse av mindfulnessprogrammet? 

 

 Vad upplevde du som var bra med mindfulnessprogrammet? 
 

 Något som var mindre bra? 
 

 Med tanke på de/det symtom som kändes besvärligt för dig innan 
mindfulnessprogrammet, hur upplevs symtomet/symtomen idag? 

 

 Hur tänker du om mindfulness som en metod i denna typ av vård? 

 

 Tror du metoden vara till hjälp att på egen hand utföras förutsatt introduktion och 
stöd av sjuksköterska? 
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VAD ÄR MINDFULNESS?  

   

Mindfulness har idag blivit alltmer populärt i västvärlden och används som en del i en rad 

olika psykologiska behandlingar för bland annat stress och ångest (Baer, 2003). 

Mindfulness kallas ofta för medveten närvaro på svenska och handlar om att vara medvetet 

uppmärksam i det aktuella ögonblicket (Nilsonne, 2004).  

 

Mindfulness består av olika delar: 

 Observera det inre, tillexempel tankar och känslor, och yttre upplevelser med hjälp 

av hörsel, känsel, syn, lukt och smak. 

 Beskriv och sätt ord på det du observerar. 

 Gör detta utan att värdera. Att beskriva utan att värdera eller döma kan vara svårt 
eftersom vi ofta gör detta automatiskt.  

 

Att handla medvetet är också en viktig del i att vara mindful. Att handla medvetet betyder 

att du vet vad du gör och är då motsatsen till att göra något automatiskt eller på autopilot. 

Att vara mindful innebär också att inte reagera på alla tankar, känslor eller impulser. 

Istället kan du ta ett steg tillbaka och betrakta upplevelsen, för att sedan välja att antingen 

agera medvetet eller låta impulsen bli mindre och försvinna. En tanke är bara en tanke och 

behöver inte alltid skildra verkligheten så som den är (Baer, 2008).  

 

Mindfulnessträning kan man inte misslyckas med. Åker uppmärksamheten iväg i en 

meditationsövning och du börjar tänka på något annat så är detta ett bra tillfälle att öva dig 

i att ta tillbaka uppmärksamheten. Att vara mindful är som vilken annan färdighet som 

helst, det vill säga för att bli det måste du träna.  

 

 

Lycka till med träningen och tack för att du vill vara med i vår studie!  

 

Referenser: 
Baer, A. R. (2003). Mindfulness training as clinical intervention: a conceptual and 
empirical review. Clinical psychology: science and practice, 10, 125-143. 

 

Baer, A. R. et. al.(2008). Construct validity of the five facet mindful questionnaire in 

meditating and nonmeditating samples. Assessment, 10, 3, 329-342.. 

 

Nilsonne, Å. (2004). Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro. 

Stockholm: Natur och kultur.  
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Till verksamhetschef      

Xxxxx Xxxxxxx 

Företag: Xxxxxxxxxxxxxx X.X.X.X XX 

 

Vi heter Malin Bergmark Kudan och Petra Edlund och är sjuksköterskor. Malin på ASIH 

Xxxxxxxxx och Petra på den Palliativa avdelningen på Xxxxxxx sjukhus. Vi studerar 

specialistsjuksköterskeprogrammet i palliativ vård vid Sophiahemmet Högskola. I vårt 

självständiga arbete, omfattande 15 poäng, har vi valt att studera om ett sju dagars 

mindfulness program är en användbar metod för patienter med cancersjukdom i den 

palliativa vården som besväras av symtom identifierad av skattningsformuläret ESAS. Vi 

är därför intresserad av att få genomföra studien vid den palliativa avdelningen på Xxxxxx 

sjukhus och ASIH Xxxxxxxxx.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid din klinik, är vi tacksamma för Din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du har 

förbehåll vill vi gärna att Du anger detta.  

 

Har Du frågor rörande själva undersökningen är Du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare. 

 

Efter att studien är genomförd och godkänd, kommer den att publiceras på internet på 

DIVA som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och 

studentarbeten. Forskningsetiska principer kommer att följas strikt, vilket bl.a. innebär att 

namn i studien (inklusive namn på arbetsplatser) kommer att vara avidentifierade. 

 

Efter godkänd studie kommer vi gärna och presenterar våra resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar. 

 

Stockholm 201X-XX-XX 

Med vänlig hälsning   

 

Malin Bergmark Kudan 

Student 

 

 

Tel: Xx-Xxx xxx xx 

e-post: malin.bergmark.kudan@ptj.se 

 

Katarina Holmberg 

Handledare 

 

Tel: Xx- Xxx xx xx 

e-post: katarina.holmberg@shh.se 

 

Petra Edlund 

Student 

 

Tel: Xx- Xxx xx xx 

e-post: petra.edlund@ptj.se 

 



Bilaga 4 

 

 

Studiens preliminära titel  
Mindfulness - Upplevelsen av ett mindfulnessprogram hos patienter med cancer i palliativ 

vård 

 

Syftet  
Syftet är att undersöka ett sju dagars mindfulness programs inverkan på symtom hos 

patienter med cancersjukdom i ett palliativt skede. 

 

Problem 
Den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar, en av dessa hörnstenar är 

symtomkontroll. Det är viktigt att komma ihåg att symtomen kan vara av både fysisk, 

psykisk och existentiell sort (Socialstyrelsen, 2006). I en artikel skriven av Oechsle, 

Goerth, Bokemeyer och Mehnert (2012) fann de i sin studie gjord med 39 patienter i 

palliativ vård att ångest, brist på energi, trötthet, nedstämdhet och sorg var vanligt 

förekommande symtom. May (1980) definierar ångest som en reaktion av fruktan som 

uppstår när individen upplever hot mot något värde som hon eller han uppfattar som 

centralt i tillvaron. De patienter som befinner sig i den palliativa vården har dagligen ett 

hot om en förlorad existens hängande över sig. Hoffman, Sawyer, Witt och Oh (2010) har 

gjort en översikt av 39 artiklar som alla har undersökt effekten av mindfulness på kliniska 

grupper främst med ångest och depression. Resultatet har visat att mindfulness är en 

effektiv behandlingsform. Rhondali et al. (2013) menar att ett psykosocialt lidande hos 

cancerpatienter starkt påverkar patienters livskvalitet negativt. Buttenschoen, Stephan, 

Watanabe och Nekolaichuk (2014) anser att ESAS har ett kliniskt värde då det är ett enkelt 

verktyg att använda för att få en överblick över symtom och därefter göra en 

behandlingsplanering. 

 

Metoden  
Metoden är en fallstudie med kvalitativ uppföljning. Detta innebär att ett antal patienter 

som besväras av något symtom, skattat med ESAS, kommer att tillsammans med oss få 

genomgå ett sju dagars mindfulnessprogram. Därefter kommer en kvalitativ intervju 

utföras för att fånga patientens upplevelser och känslor efter genomfört program. De 

kommer återigen att få skatta sina symtom med hjälp av ESAS.  

 

Önskemål från Din verksamhet 
Vi önskar kunna genomföra detta program med patienter på Din enhet. Vi kommer att 

närvara under sessionerna av mindfulness. Alla patienter som ska delta kommer att få 

skriftlig och muntlig information och deltagande kommer att vara frivilligt. 

Forskningsetiska principer kommer att följas. 

 

Samtycke 

  Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument 

  Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll: 

……………………………………………………………………………………………… 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet 

 

Datum  Namn  Namnförtydligande Enhet
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Information om studien du blivit tillfrågad att delta i. 
 

Bakgrund  
I den palliativa vården besväras en del patienter av olika symtom. Symtomlindring är en 

viktig del i den palliativa vården. Mindfulness har visat sig i olika studier som ett 

användbart behandlingsalternativ för bland annat livskvalitet, ångest, stress, smärta och 

oro. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka patienters upplevelser av ett sju dagars 

mindfulnessprogram i palliativ vård. Du frågas om du vill de delta i studien då du är 

inskriven i på den palliativa enheten och besväras av symtom som du skattat med hjälp av 

symtomskattningsintrumentet Edmonton Symtom Assessment Scale (ESAS). 

 

Hur går studien till? 
Du kommer att under sju dagar få lyssna på ett mindfulnessprogram. Du kommer 

tillsammans med en av författarna till denna studie att få lyssna på en CD skiva i 10 

minuter varje dag i sju dagar. Skivan är inspelad av en utbildad instruktör i mindfulness. 

Dagen efter det sju dagars långa mindfulnessprogrammet kommer en av författarna att 

intervjua dig om dina upplevelser rörande mindfulnessprogrammet och dina upplevda 

symtom och du kommer återigen få skatta dina symtom med hjälp av ESAS. Deltagandet 

är helt frivilligt, du kan avbryta deltagandet när som helst utan att uppge anledning och 

ingen vård, behandling eller arbetssituation kommer på något sätt påverkas av ett 

avböjande. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta 

del av dem. Då studien är klar kommer den att publiceras som ett vetenskapligt arbete på 

avancerad nivå i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) och om du vill kommer du att få 

ett eget exemplar att läsa. 

 

Risker 
Du kan eventuellt komma i kontakt med känslor som du upplever att du vill prata om. Det 

finns kuratorer i vår verksamhet som du har tillgång till om det skulle behövas.  

 

Eventuella fördelar 
Att dina upplevda symtom blir lindrade i närvaro av erfaren legitimerad sjuksköterska. Om 

detta mindfulnessprogram uppskattas kommer vi att fortsätta att använda det i syfte att 

hjälpa andra patienter. 

 

Ansvariga 
Malin Bergmark Kudan Sjuksköterska ASIH Nynäs, tel. Xx-Xxx xxx xx 

Petra Edlund Sjuksköterska Palliativa enheten, tel. Xx-Xxx xx xx 

Handledare: Katarina Holmberg Sophiahemmets Högskola, tel. Xx-Xxx xx xx 
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Samtyckesformulär 
 

Jag har tagit del av informationen………(se ovan) och samtycker till att delta i studien…..(se 
ovan).  
 

 

………………………………………………………………….    ……………………………………………………………………….. 
Ort och Datum                                                       Underskrift forskningsperson 

 

 

                                                                                   ......................................................................... 
                                                                                    Namnförtydligande 

 

 

 

 

                                                                                 
                                                                      

 

 

 

 


